
สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองส าอางไทยครัง้ท่ี 10/2561 

วนัพธุท่ี 20 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2562  เวลา 10.30-12.00 น. 
ณ ห้องพลอย โรงแรมวินดเ์ซอร ์สขุมุวิท กรงุเทพฯ 

 
รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม  
1.  คุณเกศมณ ี เลศิกจิจา  
2.  ดร.ปรชีากร           สุวรรณเพญ็    
3.  คุณนิพนธ ์  เผ่านิ่มมงคล          
4.  คุณชนะชยั  วรรณประเสรฐิ 
5.  คุณภวูดล  อา้งสนัตกุิล 
6.  คุณฐติ ิ ตณัฑสุทธิ ์
7.  คุณสมบตั ิ วนาอุปถมัภ ์ แทนคุณมาล ี หาญสุโพธพินัธ ์  
8.  คุณศวิาพร  เฟ่ืองฟูสนิ 
9.  ดร.สุษริา     สุดกรยทุธิ ์
10. คุณสุพจน์  รุง่เจรญิ 
11. ดร.ธนกร  เวยีงศรพีนาวลัย ์
12. คุณมณรีตัน์  สุขจติร 
13. คุณรสสุคนธ ์ แซ่เลา้   แทนคุณแคทรยีา ศรเกตุ 
14. คุณรกัษณาล ี กงัวานวฒันศริ ิ
15. คุณนาคาญ ์ ทวชิาวฒัน์ 
16. คุณสุรยีพ์ร  สถติยานุรกัษ์ 
17. คุณวมิลศริ ิ ปัญจธนศกัดิ ์  
18. คุณมกุดา  โจวตระกูล 
19. คุณสายใจ  พรหมเดเวช 
20. คุณกติตชิยั   สุขประสงค ์  แทนดร.นีรนารถ จณิะไชย 
21. คุณอนงคน์าถ  พึง่หรรษพร  แทนดร.จริะพนัธ ์ มว่งเจรญิ 
22. คุณณฎัฐนิี  เนตรอ าไพ 
23. คุณวชัราพร  ผาวจิติราสกุล 
    
กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม (ติดภารกิจอ่ืน) 
1.  คุณอรรณพ   อารญัญกิ 
2.  คุณอภนินัท ์ โรจนวภิาต 
3.  คุณภสูฎิฐ ์ ศรโีรจนภญิโญ 
4.  คุณเพญ็จติร  เจรญิศริ ิ
5. คุณกาญจนา  อนุรกัษ์กมลกุล   
6. คุณพงศป์ระพนัธ ์ สุสณัฐติพงษ์ 



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
7. คุณจติตพนัธ ์ หงสส์ริ ิ
 
สมาชิกและผูเ้ข้าร่วมประชุม 
1.  คุณเทพนิมติ ร ทองจนัทร ์ บรษิทั ศารายา เอม็เอฟจ(ีไทยแลนด)์ จ ากดั 
2.  คุณสมหมาย  เหลอืงอรา่ม บรษิทั รเูบยีอุตสาหกรรมเคม ีจ ากดั 
3.  คุณนฤมล  ศรวีริยิะเลศิกุล บรษิทั กรนีสวลิล ์จ ากดั 
4.  คุณคุณสาโรจน์ อนิทพนัธุ ์ บรษิทั โอสถสภา จ ากดั (มหาชน) 
5.  คุณโสชญัญา  โกมลมศิร ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
6.  คุณจดิาภา  ธรรมาปรชีากร สมาคมผูผ้ลติเครือ่งส าอางไทย 
 
เปิดประชุมเวลา 10.30 น. 
คุณเกศมณี เลศิกิจจา นายกสมาคมฯ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม โดยมี
ระเบยีบวาระการประชุมดงันี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

- งาน Amazing Thailand Brand Made in Thailand  
คุณเกศมณ ีประธานในทีป่ระชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึ การจดังาน Amazing 

Thailand Brand Made in Thailand โดยการจดังานในครัง้นี้ เป็นความร่วมมอืระหว่าง กลุ่มคลสั
เตอรแ์ฟชัน่และไลฟ์สไตล์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กบัการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
และภาคเอกชน เป็นการน าสนิคา้แบรนดไ์ทย และซเูปอรแ์บรนดก์ว่า 60 แบรนดข์องกลุ่มคลสัเตอร์
แฟชัน่มาแสดง เพื่อแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพของสนิค้าแฟชัน่และไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคลสัเตอร์
แฟชัน่ทัง้ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม อาท ิอญัมณีและเครื่องประดบั สิง่ทอ เสือ้ผา้ เครื่องหนัง รองเท้า 
อาหารเสรมิ และเครือ่งส าอาง มาจดัแสดงเป็นเวลา 40 วนั ซึง่วตัถุประสงคข์องการจดังานนี้เพื่อให้
ไทยเป็นศูนยก์ลางของฐานการผลติสนิคา้แฟชัน่และไลฟ์สไตลใ์นภูมภิาคอาเซยีน อกีทัง้ยงัเป็นการ
สร้างความเชื่อมัน่ให้กบัผู้บรโิภคต่างประเทศในด้านคุณภาพและมาตรฐานของสนิค้าที่ผลิตใน
ประเทศไทยดว้ย 
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 

- การประชุม ICCR 
คุณเกศมณ ีไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่าทางสมาคมฯไดร้บัเชญิใหเ้ขา้รว่มประชุม  

ICCR ซึง่จะจดัขึน้ในระหว่างวนัที ่17-21 มถุินายน 2562 ณ เมอืงมอนทรอีอล แคนาดา ซึง่ ICCR 
คอื หน่วยงานทีก่ ากบัดแูลเกีย่วกบักฏระเบยีบในเครือ่งส าอาง ซึง่เป็นความรว่มมอืกบัสหภาพยุโรป
,อเมรกิา,ญีปุ่่ น,แคนาดา และบราซลิ โดยเกณฑก์ารเขา้ร่วมประชุมนัน้จะต้องใหแ้ต่ละประเทศจบัคู่
หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนเพื่อเขา้รว่มประชุม ซึง่หลกัการท างานของ ICCR จะคลา้ยคลงึกบั 
ACA และ ACSB ดร.ปรชีากร ไดเ้สรมิอกีว่าวตัถุประสงคห์ลกัของ ICCR คอื การยกระดบัในการ
ดูแลผูบ้รโิภคทัว่โลก และลดอุปสรรคที่มผีลต่อการค้า จงึอยากขอมตจิากที่ประชุมในการ support 
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ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปประชุมดงักล่าว โดยในการประชุมครัง้นี้ทางสมาคมฯจะส่งผู้แทนเข้า
รว่มประชุม 2 ท่าน คอื คุณเกศมณ ีเลศิกจิจา และ ดร.ปรชีากร สุวรรณเพญ็ 
มตทิีป่ระชุม – เหน็ชอบใหเ้ขา้รว่มประชุม 
 

- การขอปรบัเปล่ียนค่าบ ารงุสมาชิกสมาคมผู้ผลิตเคร่ืองส าอางไทย  
คุณเกศมณ ีไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึเรือ่งการขอปรบัเปลีย่นค่าบ ารงุ 

สมาชกิสมาคมผูผ้ลติเครือ่งส าอางไทย สบืเนื่องจากว่าค่าบ ารุงสมาชกินัน้ไม่ไดม้กีารปรบัเปลีย่นมา
ในเวลาหลายสบิปี ประจวบกบัปัจจุบนัสมาคมฯ มีรายจ่ายทีค่่อนขา้งมากเพื่อรองรบักจิกรรมต่างๆ 
ทีจ่ดัขึน้เพื่อสมาชกิ จงึอยากขอมตจิากทีป่ระชุมเพื่อขอปรบัขึน้ค่าบ ารุงสมาชกิ โดยประเภทรายปี 
จากเดมิ ปีละ 3,000 บาท เปลี่ยนเป็นอตัราใหม่ตามขนาดของกจิการ เทยีบจากยอดรายได้รวม
ของกจิการ ก่อนหกัค่าใชจ้า่ย ดงันี้ 
1) สมาชกิตลอดชพีทีเ่ป็นสมาชกิมามากกว่า 10 ปี จะขอใหเ้สยีค่าบ ารงุที ่1,500 บาท ต่อปี 
2) สมาชกิรายปี กรณบีรษิทัทีร่ายไดน้้อยกว่า 300 ลา้นบาท จะยงัคงเสยีทีร่าคาเดมิคอื ปีละ 3,000 
บาท 
3) สมาชกิรายปี กรณีบรษิทัมรีายได้ระหว่าง 300-500 ลา้นบาท จะเสยีค่าบ ารุงสมาชกิที ่5,000 
บาทต่อปี 
4) สมาชกิรายปี กรณีบรษิทัมรีายไดม้ากกว่า 500 ลา้นบาทขึน้ไป จะเสยีค่าบ ารุงสมาชกิที ่7,000 
บาทต่อปี 
โดยขอ้มลูรายไดจ้ะอ้างองิขอ้มลูจากกรมพฒันาธุรกจิ และมรีอบการเรยีกเกบ็ ทุกๆ เดอืนมกราคม
ของทุกปี และใหส้มาชกิช าระค่าบ ารงุภายในเดอืนมนีาคม ของทุกปีเช่นกนั โดยมผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที ่1 เมษายน 2562  
มตทิีป่ระชุม – เหน็ชอบใหม้กีารปรบัขึน้ค่าบ ารงุสมาชกิ และจะน าเรือ่งเขา้การประชุมสามญั
ประจ าปีเพื่อใหส้มาชกิรบัรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 รบัรองรายงานการประชุม 
2.1 รบัรองรายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครัง้ท่ี 9/2561 วนัพฤหสับดีท่ี 10 มกราคม 2562 
มตทิีป่ระชุม – รบัรองรายงานการประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 
3.1 สมาชิกใหม่ 6 บริษทั 
 1.) คุณวศิวศัฉรยิา โชตพินัธุ ์(เลขทะเบยีนการคา้ : 0115557020933) 
     บรษิทั เออซี ีรซีอรส์เซส ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
     899/69 หมู ่21 ซอยจงศริพิารท์แลนด ์ถนนคลองอาเสีย่ ต าบลบางพลใีหญ่  

    อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
    โทร : 098 260 6170 อเีมล ์: rsc@aeccos.com 

mailto:rsc@aeccos.com
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    ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งส าอาง 
    ทราบขา่วจาก : โครงการอบรม PIF  

 
2.) คุณพลาดศิยั จนิาภกัด ี(เลขทะเบยีนการคา้ : 0505556011571) 
    บรษิทั เนเจอรพ์รอฟ จ ากดั  
    88 หมู ่4 ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่50000 
    โทร : 083 554 2622 อเีมล ์: info@natureprof.com 
    ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งส าอาง  
    ทราบขา่วจาก : เวบ็ไซตส์มาคมฯ 
 
3.) คุณณฐัวุฒ ิทฬัหวริยิกุล (เลขทะเบยีนการคา้ : 0125559023263) 
    บรษิทั แอนน่า คลนิิก จ ากดั  
    98/6 หมู ่5 ต าบลบางคเูวยีง อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุร ี11130 
    โทร : 088 597 8955 อเีมล ์: Pahli@hotmail.com 
    ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งส าอาง 
    ทราบขา่วจาก : เฟสบุ๊ค สมาคมฯ 

 
4.) Nuntamon Tangdamrongtham (เลขทะเบยีนการคา้ : 0105494000477) 
    บรษิทั ไซเทคเอเซยี โซลชูัน่ จ ากดั 
    ชัน้ 11 เพลนิจติเซน็เตอร ์เลขที ่2 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
    กรงุเทพมหานคร 10110 
    โทร : 086 308 3722 อเีมล ์: nuntamon.t@zi-life.com 
    ธุรกจิหลกั : ผูข้าย-ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ 
    ทราบขา่วจาก : เฟสบุ๊คสมาคมฯ 
 
5.) คุณชลดิา วรกจิเจรญิผล (เลขทะเบยีนการคา้ : 0195557991131) 

               บรษิทั วอรา่ ครมี พลสั จ ากดั 
      21 ถนนสุดบรรทดั ต าบลแก่งคอย อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุร ี18110 
      โทร : 095 989 4249 อเีมล ์: wora_creamplus@hotmail.com 
      ธุรกจิหลกั : ผูข้าย-ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ 
      ทราบขา่วจาก : คุณมกุดา โจวตระกูล 
 
 6.) คุณอกัษราภคั สุขพทิกัษ์ (เลขทะเบยีนการคา้ : 0205560015995) 
     บรษิทั อกัษรา อคีอสเมตคิ จ ากดั  

    30/2 หมู ่11 ต าบลไรห่ลกัทอง อ าเภอพนสันิคม จงัหวดัชลบุร ี20140 
    โทร : 063 664 5641 อเีมล ์: auksara.ecosmetics@gmail.com 
    ธุรกจิหลกั : ผูผ้ลติเครือ่งส าอาง 

mailto:info@natureprof.com
mailto:Pahli@hotmail.com
mailto:nuntamon.t@zi-life.com
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ธนัวาคม 1มกราคม-31 ธนัวาคม 2561

รายได้ คา่บ ารุงกลุ่มฯปี2561 83,500.00 385,900.00                      

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 1,086,420.00

เงินรับบริจาค 0.00 45,519.00

รายไดอ่ื้น 2,861.42 268,461.42

รวมรายรับ 86,361.42                1,786,300.42                   

คา่ใช้จ่าย เงินเดือนและคา่จา้ง 32,000.00                384,000.00                      

คา่ใช้จ่ายงานกิจกรรมกลุ่ม 16,000.00 735,408.87

คา่พาหนะและคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 1,735.00                   41,716.00                        

คา่โทรศพัทแ์ละคา่ไปรษณีย์ 0.00 26,676.61                        

คา่ไฟฟ้า 906.05 12,058.05                        

คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 0.00 21,323.34

คา่ใช้จ่ายอ่ืน 341,265.80              672,381.19                      

รวมคา่ใช้จ่าย (391,906.85) (1,893,564.06)

รายไดม้ากกวา่(น้อยกวา่)คา่ใช้จ่าย (305,545.43) (107,263.64)

ยอดคงเหลือยกไป วนัท่ี 1 มกราคม 2562 (107,263.64)

-                            142,202.95                      

หน่วย:บาท

    ทราบขา่วจาก เวบ็ไซตส์มาคมฯ 
 

มตทิีป่ระชุม – รบัทราบและรบัรองการเป็นสมาชกิ 
3.2 งบรายรบั-รายจ่าย ประจ าเดือนธนัวาคม 2561 โดยดร.สษิุรา 

 
มตทิีป่ระชุม – รบัรองรายงานการประชุม 
 
3.3 ความคืบหน้าการประชุมเร่ืองแนวทางการแก้ปัญหาการโฆษณาและฉลาก 
เครื่องส าอางในยคุ 4.0 โดยทีมวิชาการ 

คุณสาโรจน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า  จากที่ได้ปรึกษาท่านจิรชัย มูลทองโร่ย 
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ส านัก
นายกรฐัมนตร ีมาแล้วนัน้ ทางท่านจริชยัได้แนะน าให้ทางสมาคมฯท าหนังสือเชญิตวัแทนจาก
หน่วยงานภาคต่างๆ อาท ิเช่น ภาครฐั , ส านักนายกรฐัมนตร ีฯลฯ ซึ่งเรื่องรายละเอียดต่างๆ
อาจจะต้องมกีารหารอืร่วมกนัอกีครัง้ และในส่วนของก าหนดการจดังานอาจจะต้องเลื่อนออกไป
ก่อนจากก าหนดเดมิคอื เดอืนมนีาคม  



สมาคมผู้ผลติเคร่ืองส าอางไทย 
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
 
3.4 สรปุยอดค่าจ าหน่ายหนังสือ ASEAN COSMETIC DOCUMENT ล่าสดุ โดยทีมเลขา 
 คุณศวิาพร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบ ถงึ ยอดจ าหน่ายหนงัสอื ASEAN COSMETIC   
DOCUMENT ล่าสุดขณะนี้จ าหน่าย ไดจ้ านวน 265 เล่ม ซึง่น าไปจ าหน่ายในงานต่างๆอาทเิช่น 
Beyond Beauty 2018 , Cosmex 2018 , ACC&ACSB Meeting , China Beauty Market และ 

การ 
ประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางต่างๆของสมาคมฯ โดยยอดทีเ่หลอื คอื 1235 เล่ม โดยจะน าหนงัสอื  
ACD ออกจ าหน่ายในงานประชุมสามญัประจ าปีดว้ย 
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองเพ่ือทราบ 
4.1 ASEAN Product Safety Forum 2019 โดย ดร.ปรีชากร  
 ดร.ปรชีากร ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ทาง Chemical Watch ไดจ้ดัใหม้กีารประชุม 
ASEAN Product Safety Forum 2019 ระหว่างวนัที ่26-27 กุมภาพนัธ ์2562 ณ ประเทศสงิคโปร ์
โดยมสี่วนลดส าหรบัสมาชกิของ ACA 10% ซึง่หากมที่านใดสนใจสามารถขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ
ไดท้ีฝ่่ายเลขา  
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
4.2 เชิญประชุมคณะท างานภาคประชาชน ครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 มกราคม  
2562 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมชยันาทนเรนทร อาคาร 1 ชัน้ 1 ส านัก
คณะกรรมการอาหารและยา โดย คณุชนะชยั  

คุณชนะชยั ไดร้ายงานใหท้ีป่ระชุมทราบว่า สบืเนื่องจากทีไ่ดเ้ขา้รว่มประชุมคณะท างาน 
ภาคประชาชน ครัง้ที ่1/2562 ทีผ่่านมา ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา มคี าสัง่ที ่663/2561 
เรื่อง แต่งตัง้คณะท างานภาคประชาชน ลงวนัที่ 17 ธนัวาคม 2561 เนื่องจากคณะท างานภาค
ประชาชน ตามค าสัง่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 668/2560 ได้หมดวาระด าเนินงาน
ตัง้แต่วนัที่ 30 กนัยายน 2561 จงึเห็นสมควรยกเลกิค าสัง่ฉบบัเดมิและให้ใช้ค าสัง่ฉบบัใหม่แทน 
ทัง้นี้ ใหค้ณะท างานภาคประชาชนมวีาระด าเนินงานตัง้แต่บดันี้จนถงึวนัที ่30 กนัยายน 2563 โดย
ได้จดัส่งค าสัง่ฉบบัใหม่ให้คณะท างานภาคประชาชนแล้ว และจากมตทิี่ประชุมผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี
ของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา เมือ่วนัที ่6 ธนัวาคม 2561 เหน็ชอบให้คณะท างานภาค
ประชาชน จ านวน 6 กลุ่ม ประกอบดว้ย กลุ่มผูป้ระกอบการ กลุ่มองคก์รผูบ้รโิภค กลุ่มวชิาชพี กลุ่ม
สื่อมวลชน กลุ่มภาควิชาการ และกลุ่มหน่วยงานภาครฐั จดัท าแผนงาน/โครงการฯ ในพื้นที่
เครอืขา่ย โดยเน้นประเดน็การด าเนินงานส่งเสรมิความรู ้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดแ้ก่ 

1. ความปลอดภยัดา้นอาหาร และลดปัจจยัเสีย่งต่อโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 
2. การใชย้าอยางสมเหตุผล 
3. การรูเ้ท่าทนัสื่อโฆษณา 
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โดยระยะเวลาด าเนินการตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ – พฤษภาคม 2562 ภายในงบประมาณ 34,000
บาท ซึง่ตวัแทนกลุ่มไดน้ าเสนอแผนงาน/โครงการฯ ต่างๆใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ และผลมตทิีป่ระชุม 
เหน็ชอบ และใหท้ัง้ 6 กลุ่ม ส่งรายละเอยีดแผนงาน/โครงการฯ มาทีฝ่่าายเลขานุการฯ เพื่อรวบรวม
และจดัท าโครงการฯ เพื่อเสนอส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาต่อไป 
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
4.3 ประชาสมัพนัธก์ารประชุมช้ีแจงและรบัฟังความคิดเหน็ต่อร่างกฎหมายล าดบัรอง 
ส าหรบัพระราชบญัญติัเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2558 (ฉลาก วนัหมดอายุ ADR สารห้ามใช้ สาร
อาจใช้ และสารกนัแดด) ในวนัพฤหสับดีท่ี 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 8.00-14.00น ณ 
โรงแรมนารายณ์ 
 ฝ่ายวชิาการ ได้แจง้ให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมชี้แจงและรบัฟังความคดิเหน็ต่อร่าง
กฎหมายล าดับรองส าหรับพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง พ .ศ. 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2562 นี้อยากขอเชญิชวนใหทุ้กท่านลงทะเบยีนเขา้รว่มรบัฟัง    
มตทิีป่ระชุม – รบัทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
5.1 ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป – วนัพฤหสับดทีี ่14 มนีาคม พ.ศ. 2562 ณ หอ้งประชุม 
1014 ชัน้ 10 สภาอุตสาหกรรมฯ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลกรงุเทพ 


